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“Mijn partner deed altijd
de administratie. Toen ik
het moest gaan doen,
wist ik van niets. Ik kreeg
zelfs aanmaningen,
vreselijk. Nu kan ik weer
ademhalen. Ik ben zó
goed geholpen.”

Humanitas is er voor mensen die met behulp van een
vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan
hun situatie. In 2015 gaven 20 vrijwilligers steun aan
142 deelnemers in de gemeente Aa en Hunze. De
afdeling biedt steun op het gebied van
thuisadministratie en opgroeien.

PERSOONLIJKE
AANPAK
Humanitas werkt kleinschalig
en persoonlijk. De contacten
zijn van mens tot mens en
worden lokaal georganiseerd.
Wat ons bindt is het gevoel
dat we iets voor elkaar willen
betekenen en een zinvolle
bijdrage willen leveren aan de
maatschappij.

BESPAREND
De hulp van onze vrijwilligers
werkt. Het voorkomt dat
mensen een beroep moeten
doen op professionele zorg en
hulpverlening. En vrijwilligers
helpen mee het sociale
netwerk te versterken!

SCHOLING
Bij ons gaat niemand zonder
voorbereiding aan de slag.
De Humanitas Academie
organiseert de scholing van
onze vrijwilligers. Daarnaast
krijgt elke vrijwilliger
persoonlijke begeleiding.

HUMANITAS
WAARDEN
• Samenleven op basis van
gelijkwaardigheid
• Regie behouden over je eigen
leven
• Verantwoordelijkheid nemen
voor jezelf en voor een ander
• Vraaggericht werken: kijken
wat er leeft in de maat
schappij en de activiteiten
daarop aanpassen

OVER HUMANITAS
Humanitas is er voor mensen
die samen met een vrijwilliger
op eigen kracht iets willen
veranderen aan hun s
 ituatie.
Jaarlijks helpen ruim 22.000
goed geschoolde vrijwilligers
zo’n 60.000 deelnemers.
Wij werken binnen zes
thema’s: eenzaamheid, verlies,
opvoeden, opgroeien, detentie
en thuisadministratie.

142

deelnemers

20

vrijwilligers

Kindervakantie
weken
In de Kindervakantieweek wordt een week
vakantie geboden aan kinderen die door
een zorgelijke thuissituatie (financieel
en/of relationeel) geen mogelijkheid tot
vakantie dan wel een
spanningvrije/zorgeloze week hebben.
Wij bieden voor kinderen van 7 tot 15 jaar
een fijne vakantieweek op een
kampeerboerderij onder begeleiding van
een team van deskundige vrijwilligers.

Thuisadministratie
Wat we bieden
Thuisadministratie bestaat uit een groep
vrijwilligers die de volgende hulp bieden:
1. Het weer op orde brengen van de
administratie (vaak is de post al een
poos niet open gemaakt). En in het
verlengde daarvan het in kaart brengen
van de financiële problemen. Samen
met de deelnemer kijken we wat de
mogelijkheden zijn.
2. Het helpen bij aanvragen van toeslagen
en kijken waar de mensen recht op
hebben. We helpen bij het schrijven van
de benodigde brieven. Ook
ondersteunen we bij het invullen van
belastingaangiften.
3. Helpen bij een aanvraag bij de GKB in
het kader van schuldhulpverlening.
4. Als de financiële problematiek nog te
overzien en op te lossen valt zonder
schuldhulpverlening contact met
instanties en deurwaarders.
Tijdelijke hulp
De hulp is ondersteunend en in principe
tijdelijk. Het is erop gericht dat de mensen
weer zelfstandig verder kunnen. In een
enkel geval is er blijvend ondersteuning
nodig en wordt dit ook
gegeven. Humanitas streeft naar maximaal
1 jaar ondersteuning en dit wordt voor ruim
85% van de hulp aanvragen gehaald. Zo'n
15% van de aanvragen heeft echter
langdurige ondersteuning nodig.
Aanvragen
De meeste aanvragen voor hulp kwamen
via Impuls, de Volmacht, de gemeentelijke
kredietbank en de gemeente Aa en Hunze.
Daarnaast kwamen er ook aanvragen via
Icare, de Voedselbank, Beatrixoord, de
Gouden Zon, GGD Drenthe, Sociaal team
Borger Odoorn, MEE Drenthe, MEE
Groningen, WMO en Werkplein.
Contact

142 deelnemers
132 deelnemers Thuisadministratie
10 Kindervakantieweken
20 vrijwilligers
5 bestuursleden
13 vrijwilligers Thuisadministratie
2 vrijwilligers Kindervakantieweken
Bestuur
Het bestuur van de afdeling Aa en Hunze is
o.a. verantwoordelijk voor het werkplan,
de begroting, de PR, de ondersteuning van
de vrijwilligers en het secretariaat. In 2015
zijn is de website van de afdeling
vernieuwd. Er zijn diverse overleggen
bijgewoond in de gemeente om meer
bekendheid te geven aan de
werkzaamheden van Humanitas.
Financiële bijdragen kwamen van de
gemeente Aa en Hunze, de groep Vrouw en
Maatschappij uit Gieten en van de
Humanitasleden in Aa en Hunze.

"Wat een opluchting,
eindelijk weer die
papieren op orde! Nu kan
ik het zelf wel weer
bijhouden."

“Ik was zo ontroerd toen
ik mijn kind toch nog op
vakantie zag gaan. Dat
blije gezicht! Een
cadeautje. En ik kwam
die week ook weer eens
aan mezelf toe.”

Wij worden gesteund door:

aaenhunze@humanitas.nl
www.humanitas.nl/aaenhunze
partners:
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